Erbjudande:

Kostnadsfritt energistöd
Små och medelstora företag i Skåne kan ta del av kostnadsfri och skräddarsydd
rådgivning för att sänka sina energikostnader. Nu erbjuder
Energikontoret Skåne oberoende stöd inom ramen för Omställningslyftet, den
nationella satsningen för affärsdriven klimatomställning.

Vad vi erbjuder
Genom att medverka i Omställningslyftets nätverk för företag får ni tillgång till expertstöd inom energieffektivisering och hjälp att möta era specifika energiutmaningar, oavsett
bransch. Energikontoret Skåne erbjuder:

Individuell rådgivning
•

Platsbesök med energigenomgång – vi undersöker er
energianvändning.

•

Vi ger förslag på energiåtgärder och gör
överslagsberäkningar.

•

Bollplank – vi svarar på era energifrågor.

•

Finansiella stöd – vi tipsar om vägar för stöd för
hållbara åtgärder.

Nätverksträffar
Energikontoret Skåne sätter er i kontakt med branschkollegor och företag med liknande energiutmaningar, så ni kan ta del av varandras erfarenheter och lösningar.

Den senaste kunskapen
Ni bjuds löpande in till kunskapshöjande seminarier med forskare, företag och
experter inom energieffektivisering.

Kontakta oss
Det är helt kostnadsfritt att delta i Omställningslyftet. Boka gärna ett möte med oss, på plats
eller digitalt, för att prata om hur vi kan stötta er verksamhet på bästa sätt.

Ulf Jobacker

0728-85 49 12
ulf.jobacker@skaneskommuner.se

Teodor Kandefelt

0728-85 49 14
teodor.kandefelt@skaneskommuner.se

Om Energikontoret Skåne
Vi är ett opartiskt och icke-vinstdrivande bolag som ägs av Skånes Kommuner. Vårt uppdrag
är att bidra till en hållbar energiutveckling och minskad klimatpåverkan i Skåne. I samverkan
med myndigheter, lärosäten och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell
nivå erbjuder vi kompetens inom hållbar energiutveckling. Vi deltar i Omställningslyftet
tillsammans med fem andra regionala energikontor; Energikontor Norr, Energikontor Västernorrland, Energikontor Sydost, Energikontor Väst och Energikontoret Mälardalen.

Kort om Omställningslyftet
Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen.
Sveriges företag är avgörande för en positiv, hållbar utveckling. Omställningslyftet är ett
nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och
medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning från affärsutvecklare, experter och
forskare för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer.
Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, Swedish Research Institutes
(RISE), Sveriges Inkubatorer och Science Parks (SISP), Energikontoren Sverige, Industriellt
Utvecklingscentrum (IUC) och Svenska Miljöinstitutet (IVL) och SuPr. Sammanlagt ska 150
miljoner användas för att hjälpa företag i klimatomställningen, projektet delfinansieras med
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).
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